EKONOMSKA ŠOLA NOVO MESTO
Ulica talcev 3 a
8000 NOVO MESTO
Telefon: 07/ 39 33 260
Faks: 07/39 33 280
Datum: 20. 6. 2017

INFORMACIJA OBČANOM
Kaj je potrebno storiti za pridobitev

NADOMESTNE JAVNE LISTINE

(»dvojnika spričevala«) - uradnega IZPISA IZ EVIDENCE?
Podlage za izdajo nadomestnih javnih listin v zakonih:
Zakon o upravnih taksah, (ZUT-UPB5), Uradni list RS, št. 106/2010 - uradno prečiščeno besedilo, z dne 27. 12. 2010; 14/15 – ZUUJFO;
84/15 – ZZelP-J; Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju, Uradni list RS,
št. 59/2012, z dne 3. 8. 2012; Pravilnik o obrazcih javnih listin v srednješolskem izobraževanju, Uradni list RS, št. 44/2008 z dne 7. 5. 2008

in spremembe

Postopek pridobitve nadomestne javne listine:
1. Za izgubljen, uničen ali kakor koli drugače odtujen izvirni dokument lahko
upravičenec pridobi nadomestno javno listino v obliki izpisa iz evidence, za kar
upravičenec na šolo naslovi Vlogo (obrazec je v nadaljevanju te informacije).
2. Pred oddajo vloge je potrebno izvršiti plačilo upravne takse v znesku 1,80 € (za
vsak/en dokument, s tem, da izpis iz evidence za spričevalo SM z obvestilom o
uspehu/spričevalo PM z obvestilom o uspehu/spričevalo ZI z obvestilom o uspehu šteje za en
dokument, sicer izdan v dveh delih).

KAKO IZPOLNITI UPN: koda namena GOVT; namen plačila plačilo upravne
takse; BIC banke prejemnika BSLJSI2X; IBAN prejemnika SI56 0110 0100 0315
637; referenca prejemnika SI11 70360-7111002-76007; ime in naziv prejemnika
Upravne takse iz upr. dejanj – drž., 1000 Ljubljana. Glej primer na naslednji strani!
Potrdilo o plačilu priložite k vlogi.
3. Za izdajo nadomestne javne listine (izpisa iz evidence) je potrebno plačati znesek
15,00 €/za en/vsak dokument. Znesek je plačljiv na transakcijski račun šole.
KAKO IZPOLNITI UPN: koda namena OTHR; namen plačila plačilo izpisa iz
evidence; BIC banke prejemnika BSLJSI2X; IBAN prejemnika SI56 0110 0603
0703 627; referenca prejemnika SI00 76007; ime in naziv prejemnika Ekonomska
šola Novo mesto, ulica talcev 3 a, 8000 Novo mesto. Glej primer na naslednji strani!
K vlogi priložite potrdilo o plačilu.
4. Po četrtem odstavku 179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku

(Ur. l. RS št.
80/1999, 70/2000, 52/2002, 73/2004, 22/2005-UPB1, 119/2005, 24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 47/2009,

bo šola prosilcu izdala nadomestno javno listino v obliki izpisa iz
evidence v roku 15 dni od prejema popolne vloge in izvršenega plačila.
48/2009, 8/2010)
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Ime in priimek

Ulica in hišna št.

Pošta

Gsm

Datum: ……………

EKONOMSKA ŠOLA NOVO MESTO
Ulica talcev 3 a
8000 NOVO MESTO

ZADEVA: Vloga za izdajo izpisa/ov iz evidence
,
Ime in priimek, dekliški priimek (obvezno)

,
rojen-a dne

v kraju

prosim za izdajo izpisa/ov iz evidence (nadomestne javne listine) za naslednje/a spričevalo/a
(možnosti: spričevalo …. letnika, spričevalo poklicne mature, spričevalo splošne mature, spričevalo zaključnega
izpita) za izobraževalni program ………………………………………………….:
Vrsta spričevala (npr:
-

spričevalo 1. letnika):

Šolsko leto:
-

Izpis iz evidence bom uporabil/a za: ……………………………………………………………
Izpis/e evidence bom prevzel-a osebno na šoli oz. mi ga/jih pošljite po pošti - ustrezno
podčrtati!
Podpis stranke:

Priloge:
 potrdilo o plačilu upravne takse (1,80 € za vsak dokument!)
 potrdilo o plačilu izdaje dokumenta/ov na TRR šole po 15,00 € za vsak dokument
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